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Fortelleren bak 
(Tom Schulz) 

OM til venstre 
(Jarle Christiansen) 

Fung EksOM til høyre 
(Anders Bjørnholmen) 

 

 

 

 

Landssaken 2016 – 2019 
Alle distriktets loger er nå i gang med sine tiltak for å nå Landssakens store mål; minimum   
kr 1 000,00 pr medlem i innsamlede midler. Størst oppmerksomhet har nok loge 51 Fortuna 
oppnådd med sitt marked (les mer på side 4), men også andre loger melder om bra aktivitet. 

Arendalsuka 2017 
Planleggingen av årets deltagelse på Arendalsuka er i god gang. Gruppa som står for 
arrangementet under ledelse av DSS Else Byholt og DSS Aage Munch Olsen, kan melde at vi i 
år skal ha vår stand på Sam Eydes Plass, og at interessen for å stå på stand er minst like stor i 
år som i fjor. Vi trenger minst 20 søstre og brødre til å bemanne standen. (Se mer side 2) 

Våre logegrader 
Vi er alle brødre og søstre med mange 
«søsken» spredt ut over det ganske land 
og sågar på utsiden av landets grenser. 
Noen er nettopp begynt, mens andre har 
lang fartstid. Felles for oss alle er at vi ved 
gradspasseringer avlegger løfter som med 
noen justeringer er vår rettesnor i vårt 
arbeid. (Les mer på side 15) 

Venneaften 
Alle loger melder om suksess ved 
de Venneaftene som er arrangert, 
og det har resultert i mange nye 
søstre og brødre. Fler vil det også 
bli. Se hva den enkelte 
Rebekkaloge og Odd Fellow Loge 
beretter på sine sider. Hva som har 
vært vellykket og hva som kan 
endres bør samles inn på distrikt-
nivå og distributeres ut i distriktet. 
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Rebekkaleir nr. 22 Viljen 
 
ARENDALSUKA 2017 
 
Det er med glede jeg kan fortelle at 
årets foredragsholder blir 
 
Britt Eva Haaland, Undermester i 
Rebekkaloge nr. 65 Teresa i Oslo. 
 
Hennes foredrag har tittelen: «Hva kan 
Odd Fellow Ordenen gi til yngre 
medlemmer?» 
 
Britt Eva Haaland holdt dette 
foredraget under fjorårets Symposium 
i Kristiansand, og hun høstet mange 
lovord for det. Ja, det var glimrende! 
 
Hun koblet det å være en 
Rebekkasøster opp mot sin 
livssituasjon som mor, ektefelle og 
yrkesutøver. Unge medlemmer har nok 
å gjøre i sin fritid, men det handler ikke 
om å ha tid til å gå i logen. Det handler 
om at logen gir det ekstra som trengs 
for å holde ut i hverdagen. Håpe at de 
som sitter hjemme, ser at du får 
overskudd, og det er viktig å fortelle 
om logen til barn og barnebarn. 
Vi håper mange vil komme og høre 
henne, både medlemmer og ikke-
medlemmer. 
  

Torsdag 17. august kl 14, Mør 
Biffhus. 

  
I fjor ble lokalet for lite – i år er det 
blitt dobbelt så stort! 
 

Else Byholt 
DSS/Ansvarlig AU 

 
Redaktøren føyer til: 
Arendalsuka arrangeres i år i tidspkt. 
15/8 til 18/8, med tilnærmet samme 
opplegg som i fjor. Vi trenger ca 20 
søstre og 20 brødre til å bemanne 
standen, og meld dere til SR innen 
15/5. Ansvarlig for endelig 
bemanningsoppsett er SR Emmy van 
der Zalm og SR Christian Grundesen. 

 

 
 

Leir nr 22 Aust-Agder 
 

Nominasjon 
Første og annen gangs nominasjon i 
Leir 22 Aust-Agder er nå gjennomført. 
Ved annen gangs nominasjon kom det 
ingen motkandidater, så Nominasjons-
nevndes forslag ble stående.  
De som er foreslått er: 
SR Kåre L. H. Andersen 
 61 Terje Vigen 
HP Kai Salvesen 
 135 Mærdø 
YP Petter Wold 
 61 Terje Vigen 
1 HM Inge Kongsbakk 
 128 Lyngør 
2 HM Dag Jensen 
 135 Mærdø 
Sekr. Ove L. Wroldsen 
 107 Torungen 
Skm. Olav Brottveit 
 107 Torungen 
Følgende nevnder ble nominert: 
 
Nominasjonsnevnd 
Eks HP Karl Petter Evensen 
 107 Torungen 
Eks OM Odd Holum 
 128 Lyngør 
Eks DSS Tom B. Schulz 
 135 Mørdø 
Eks OM Lasse Svendsen 
 61 Terje Vigen 
Varamenn 
Dag Anderson 107 Torungen 
Per Ø. Eik 135 Mærdø 
 
Nevnd for styrkelse og ekspansjon 
SR Kåre L. H. Andersen 
 61 Terje Vigen 
Eks HP Bjørn T. Røisland 
 128 Lyngør 
Eks OM Olav Halvorsen 
 135 Mærdø 
Eks OM Svein Harald Søndenaa 
 107 Torungen 
Varamann 
Eks HP Arne Aas      128 Lyngør 
 
 

Finansnevnd 
Eks Skm Ivar Tønseth 
 61 Terje Vigen 
Patr. Ole Pettersen 
 128 Lyngør 
Patr. Knut Olav Ytterdal 
 107 Torungen 
 
Revisjonsnevnd 
Patr. Roger Stein Eilertsen 
 61 Terje Vigen 
Patr. Svein Arne Eikvoll 
 135 Mærdø 
Patr. Arnt Eikheim 
 61 Terje Vigen 
 
Nevnd for anskaffelser 
2 HM Dag Jensen 
 135 Mærdø 
Patr. Helge Lyngstad 
 61 Terje Vigen 
Patr. Asbjørn Angelstad 
 128 Lyngør 
Patr. Robert Høyesen 
 61 Terje Vigen 
 
Valgdato er: 11.05.2017 
 

Seniortreff i Arendal 
23/2-2017 

Ca 40 søstre og brødre var samlet til 
Seniortreff i Arendal. Temaet for 
treffet var resultatet av vår forrige 
Landssak, nemlig SOS Barneby i Ngabu, 
Malawi. 
Malawi er et langstrakt land, uten 
kystlinje, inneklemt bl. a. mellom 
Tanzania, Zimbabwe og Mocambique. 
Lise og Tom Schulz deltok i åpningen av 
Barnebyen i August 2016, sammen 
med snaut 80 søstre og brødre fra Odd 
Fellow m/Stor Sire Morten Buan i 
spissen. 
Malawi har, i motsetning til mange av 
sine naboer, ikke vært preget av store 
indre konflikter som kriger o.a., men er 
likevel blant verdens mest fattige 
nasjoner (på 185 plass av 187 land) 

 
Lise og Tom nyter litt mat etter foredraget, 

sammen med søstre og brødre 
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Malawi er et land som har vært 
bebodd av mennesker i 60 000 år (i 
Norge er det 10 000 år siden 
menneskene tok landjorda i bruk). I 
dag er Malawi veldig avhengig av hjelp 
utenfra, og mottar bl. a. 590 millioner i 
årlig bistand fra Norge. 
Etter åpningen av barnebyen dro Lise 
og Tom på en rundreise i landet der de 
fikk med seg safarier, både til lands og 
til vanns, og vi fikk se mange fine bilder 
fra et vakkert land. 
 
Seniortreff i Arendal i mars 
Tradisjonen tro satte drøyt 50 
Rebekka-søstre og Odd Fellow-brødre 
seg stevne den siste torsdagen i 
måneden. Anledningen denne gang var 
Saga Kino (eller Kino 1 som den heter i 
dag) og den norske filmen: «Kongens 
nei». Det var en meget bra film, der 
ikke minst personskildringene av de 
kongelige gjorde inntrykk. 
Etter filmen inntok de fleste et 
velsmakende måltid på restauranten 
«Marco Polo», vel vitende om at siste 
torsdag i april, vil det bli et nytt 
seniortreff, denne gang i regi av logene 
i Tvedestrand/Risør. 

 
 

 
 

Leir nr. 27 Homborside 
 
Ord fra 1. HM 
I og med at dette er siste nummer av 
Terjenytt i denne perioden, vil jeg som 
1.HM benytte anledningen til å takke 
for meg. I neste utgave er det 
påtroppende ny 1.HM som har 
ansvaret. 
Det har vært en fin  
2-årsperiode med mange positive 
hendelser og godt leirarbeid. Det var 
derfor trist at Stor Sire valgte bort sitt i 
lang tid annonserte besøk i vår leir. 
Dette hadde utvilsomt vært et flott 
avsluttende høydepunkt som det 
dessverre ikke ble noe av. 
Men alt går over, og vi ser fremover. 
Patriarker i egen og andre leire ønskes 
herved en god sommer. 

Vi møtes til ny giv til høsten. 
Hilsen i T, H og B 

Arne Aslaksen 
 
Gradspasseringer 
Leirmøte 22.02. DGL+ 
Følgende ble Befordret: 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Roar Ousland 
Olaf Inge Sandnes 
 
Fra 127 Gabriel Scott: 
Johnny Christensen 
 
Fra 152 Fjære: 
Steinar Simonsen 
 
 
Leirmøte 22.03. P+ 1.N 
Følgende ble Opptatt: 
Fra 98 Henrik Ibsen: 
Geir Ragnar Tjemsland 
 
Fra 127 Gabriel Scott: 
Arnt Gunnar Thorkildsen 
 
Fra 152 Fjære: 
Karl Dagfinn Fossum 
Bjørn Tellefsen 
 
 
Leirmøte 24.05. Arb.Fd. V 
 
Foruten valg, så blir det på dette møtet 
et foredrag av Sylfest Lomheim. 
Dette blir sikkert bra, og sammen med 
ettermøte, hvor 98 Henrik Ibsen er vert 
med tradisjonell bevertning. 
Håper så mange som mulig tar veien til 
vårens siste leirslagning. 
 
Terminliste 1. halvår 2017 
(resterende møter) 
26.04.    P DKP + G 2.N, fm/Δ22 Aust-
Agder i Grimstad  
24.05.    P Arbm. Fd. V  
27.09.    P EI G 
 
Nominasjoner 
På leirslagningen 22.03.  ble første 
gangs nominasjon på valgbare 
embetsmenn og valgte nevnder 
foretatt. Nominasjonsnevnden hadde 
fordelt de forskjellige verv på de tre 
losjene på en grei måte.  
Tanken er at alle loger bør få anledning 
til å ha de forskjellige verv dersom 
dette er mulig. 

I en såpass ny leir som vår er det viktig 
med kontinuitet, og da er det 
betryggende å få vite at de bærende 
krefter i gradspillene har sagt seg villig 
til gjenvalg.  
Valget skjer på møtet i Mai. 
 
Øvelser i leiren. 
Etter at nye ritualbøker 
ble tilgjengelig høsten 2016, har dette 
vært grunnlaget for de rituelle spill i 
vår leir. 
Spesielt har det vært øvd på 
Patriarkgraden, hvor Stor Sire høsten 
2016 hadde meldt sin ankomst for å 
bivåne resultatet. 
Stor var derfor skuffelsen da det uken 
før leirslagningen ble medelt at samme 
person hadde det så travelt med andre 
saker at besøket i vår leir måtte 
kanselleres. 
Han vet ikke hva han har gått glipp av, 
for fremførelsen var utsøkt. 
 
 
 
Se utfyllende opplysninger på nettet. 
Endringer og oppdateringer finner du 
der. 
  
Besøk vår hjemmeside: 
http://www.oddfellow.no/category.ph
p?categoryID=4681 
 
Landssaken 
Det er vel få, om ingen, søstre og 
brødre som ikke har fått med seg hva 
landssake 2017 -2019 går ut på: vi skal 
samle inn vår andel på 25 millioner til 
bygging av ny redningsskøyte. Innen 
Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum  
i april 2019 skal innsamlingen foregå 
over hele landet. 
Det er ingen liten oppgave vi har påtatt 
oss, og i snitt må hvert medlem bidra 
med ca kr 1 100,00. Brudt ned på den 
tiden vi i felleskap skal drive 
innsamling, så er det ca kr 1,20 pr dag, 
dvs hvis vi hadde startet da landssaken 
var et faktum. Nå er det en stor 
organisasjon vi er med i, og som alle 
store ting er det en viss tid som skal til 
for å komme opp i fart. Starter vi nå 
må vi samle inn kr 1,50 pr dag for å nå 
målet. 
Vi snakker da egentlig om småpenger, 
så søstre og brødre:  
Bidra alle med det dere kan! 
 

http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=4681
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=4681
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Loge nr. 51 Fortuna. 
 

Loge nr. 51 Fortuna 40 års 
Veteran Bjørg Axelsen. 

Onsdag 22. 03 ble søster Bjørg Axelsen 
tildelt 40 års Veteran juvel. Den 
høytidelige seremonien ble ledet av 
DSS Else Byholt sammen med 
fungerende storembedsmenn.  

 

Veteranen sammen med fung. Storembedsmenn 
og OM 

Bak f.v.:, Eks OM Lise Schulz, Eks OM Marie Ø. 
Olsen, DSS Else Byholt, Eks DSS Kari Rose, 
Storrepr. Emmy van der Zalm. f.v. foran: 

veteranen Eks OM Bjørg Axelsen og OM Merete 
M. Johnrud 

Søster Bjørg ble opptatt i vår Loge nr. 
51 Fortuna 16/3-77 og hun har hatt 
mange embeder i Logen.  

Disse er:                                               
Sekretær   1979 - 1983            
UM    1983 - 1985                                  
OM    1985 - 1987                                 
Fung. Eks OM  1987 - 1989 
Stor/Rådsrepr.      1996 - 1998 

 
Leirgrader:                
Opptagelse i Leir nr 1 Oslo 10/3-84.                                         
Opphøyelse11/3-84 i 
Barmhjertighetens grad.                  
Overført fra Leir 8 Agder til Leir nr 22 
Viljen 12/3-05. Rebekkarådsgrad 
19.09.1989 25 års Veteranjuvel 
20.03.02           40 års Veteranjuvel 
22.03.17       
Medlem av Norsk Odd Fellow Akademi 
fra 17.02.2017. 
Sammen med veteranen opplevde vi et 
nydelig søstermåltid der OM Merete 
M. Johnrud holdt en flott tale til 
jubilanten og hvor hun deretter 
overrakte gave og 3 rosa nelliker. 

Søster Bjørg holdt også en nydelig tale 
der hun takket for en fin seremoni og 
mange gode år i Logen. Det var flere 
talere og besøk fra andre loger som 
overrakte blomster og hilsninger. Dere 
kan lese og se flere bilder på vår 
nettside 
https://www.oddfellow.no/category.p
hp?categoryID=6143 

Vi gratulerer veteranen!!!!   

Åremålsdager: 

 

 
 
 

65 år 
16.06.52 – Sissel Trydal 

70 år 
09.03.47 – Randi Moland 

75 år 
29.06.42 – Synnøve Løvdahl 

        02.08.42 – Milrid Lyngstad 
85år 

16.09.32 – Ragnhild Ellefsen 
90år 

15.08.27 – Aud H. B. Salvesen 
 

 
 

Gradspasseringer: 
Det Gode Vennskaps grad: 

08.03.17 – Siv Jane Kristensen  
08.03.17 – Runi I. Nordlund 

Opptakelse: 
Onsdag 22.02.17 hadde vi en flott 
opptakelse av tre nye søstre i Fortuna.  
Vi ønsker dere varmt velkommen og 
gleder oss til å bli kjent med dere. 
 

 
Fra venstre ser vi Eks OM Inger Røisland som er 

fadder for str Anette Rose og str Evy Ann 
Pedersen. Fra høyre str Ellen Lauvland som er 

fadder for Beate Lauvland Solvei. De to 
sistnevnte er mor og datter😊😊 

Hilsen fra UM                                 
Nå er snart min periode som UM ved 
veis enda og jeg vil i den anledning få 
lov til å takke for en begivenhetsrik og 
lærerik periode. Jeg vil også få lov til å 
takke alle dem som har takket for 
maten på møtene våre. Takknemlig for 
at dere stiller opp på det😊😊. Sist men 
ikke minst vil jeg rette en stor takk til 
privatnevnden som gjør en flott jobb 
på alle måter. Dermed gjenstår det å si 
tusen takk for meg som UM i nr. 51 
Fortuna. Jeg benytter også 
anledningen til å ønske alle søstre og 
brødre en riktig god sommer.  
Med hilsen i V., K. og S     
Marit Myhre Auestad     
          

 
Hilsen fra OM 
Da jeg tiltrådte som Overmester 
høsten 2015, virket 2 år lenge, men det 
er snart ved veis ende. Det har gått så 
utrolig fort, og har vært en fantastisk 
tid, lærerikt, utfordrende og ikke minst 
gitt mye glede. Det har vært mange 
flotte møter, opptak av nye søstre, 
gradspasseringer og både 40 og 50 års 
veteranjuvel tildelinger.  Store 
opplevelser i en embetsperiode. Jeg 
ser også med glede tilbake på besøket 
av våre danske søstre fra «Karen 
Jeppe». Vi er nå midt i en landssak, og 
jeg vil igjen takke alle søstrene som har 
stått på bl.a. i forberedelsene og 
gjennomføringen av markedet. Det er 
en dugnadsånd som er helt unik. Nye 
prosjekter venter, og jeg vet at med en 
slik søsterånd og godt samhold er det 
godt å jobbe sammen for å nå målene.  
Jeg takker for tiden som Overmester, 
og jeg ønsker alle de nye embedsmenn 
lykke til med verv og oppgaver. God 
sommer.  
 

Merete M. Johnrud 
OM 

 

Marked 25.03.17 til inntekt 
for Landssaken innbrakte 
47.000 kr. Les om dette på 
hjemmesiden vår😊😊 
https://www.oddfellow.no/
article.php?articleID=88589
&categoryID=6273 

https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6143
https://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=6143
https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=88589&categoryID=6273
https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=88589&categoryID=6273
https://www.oddfellow.no/article.php?articleID=88589&categoryID=6273
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    Loge nr. 93 Kaprifol 
 
Vi gratulerer:  
24.05. Solveig Christiansen, 75  
02.06. Elin Halvorsen, 75  
 
Gradspasseringer: 
 
Den Edle Kjærlighets Grad. 
13.3.2017 fikk vi hele 4 nye søstre i 
denne graden: 

 
Søster Sanny Aletheia Hammervold 

 

 
Søster Elin Pedersen 

 

 

 
Søster Anna Lisa Johanessen 

 

 
Søster Reidun Ottersland 

 
Opptakelse. 
27.3.2017 kunne vi ønske to nye søstre 
velkommen til oss: 

 
Søster Annelin Berg Salvesen 

 

 
Søster Ellen Lillevik 

Den Høye Sannhets Grad. 
24.4.2017 ble disse to forfremmet: 

 
Søster Turid Jacobsen 

 

 
Søster Gunn Karen Berg 

 

Gi meg en blomst mens jeg 
lever.      Av Ingeborg Næstvedt. 
 

Gi meg en blomst, mens jeg lever 
og øyet kan frydes derved. 
Mitt øye ser ikke de blomster, 
du legger på kisten ned. 
 

Gi meg et smil, mens jeg lever, 
kom mot meg forstående mild. 
Når først man har lagt meg i graven, 
så trenger jeg ikke ditt smil. 
 

Elsk meg, imens jeg lever, 
og hjertet om kjærlighet ber. 
Har døden først lukket mitt øye, 
behøves det ikke mer.  
 

Gråt ikke over min kiste, 
de tårer ei bringer meg fred. 
Du måtte langt hellere spart meg 
de tårer jeg gråt når jeg led. 
 

Så stakket er livet her nede, 
å, hvorfor forstår vi dog ei 
at sol og at smil skal vi sprede 
et vell på hverandres vei.  
 
 
 
 

Vi ønsker alle våre brødre 
og søstre en riktig god 
sommer! 



2017 Våren 45. årgang 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loge nr. 114 Måken 
 

Fellesmøte med Loge 152 Fjære 
 
23 Februar 0217, ble det holdt 
fellesmøte mellom loge 104 Måken og 
loge 152 Fjære. Det var nå fjerde gang, 
og det var loge 104 Måken som var 
vertskap denne kvelden.  
OM Ingebjørg Wickstrøm ledet møtet 
etter ritualer for festloge. 
Privatnevnda hadde dekket et nydelig 
festbord. Oksefilet med nydelig 
tilbehør stod på menyen. 
Det var god stemning og mye prat ved 
bordet, noe som vel tyder på at både 
søstre og brødre koste seg. 

 

 
 
Kvelden ble avsluttet i salongen der 
det ble servert kaffe og kake, samt at 
baren var åpne. Både søstre og brødre 
så ut til å ha kost seg i felleskapet 
denne kvelden. 
 
 

Gradspasseringer 
 
Det Gode Vennskaps Grad 
23 mars 2017 
 

 
Lisbeth Løkken Værholm,  

med fadder Aud Solheim Olsen 
 

 
Åse Karin Midtstue  

med fadder Anne Grethe Støyl 
 
 

Den Edle Kjærlighets Grad 
20 april 2017 
 

 
Anne Trine Eia med fadder Ingunn Andersen. 

 
 

Jeg velger meg april! 

av Bjørnstjerne Bjørnson  

Jeg velger meg april 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder,- 
dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter,- 
i den blir somren til!  

 

Da har vi kommet til mitt siste bidrag 
til Terjenytt i denne omgang. Jeg vil få 
rette en stor takk til alle dere som har 
bidratt med innlegg og flotte bilder. En 
stor takk også til privatnevnd og 
matgrupper som har lagt til rette for 
fine ettermøter med flott dekket bord, 
og nydelig mat.                                   

Tusen takk til dere alle 

UM 

 
 

 

http://dikt.org/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EwewczAl&id=DB05FC218483E7C384DD360ABC80283739D9740F&thid=OIP.EwewczAlLhyC2-_eBMEbGgEsDq&q=sommerblomst&simid=608048812291000059&selectedIndex=668
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EwewczAl&id=DB05FC218483E7C384DD360ABC80283739D9740F&thid=OIP.EwewczAlLhyC2-_eBMEbGgEsDq&q=sommerblomst&simid=608048812291000059&selectedIndex=668�
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Loge nr.116 Navigare 
 
Vårdikt. 
Våren, våren 
Er endelig her 
Hestehov og hvitveis 
Og knopper på trær. 
Fuglene vender hjem 
fra ferie i sør 
de synger så vakkert 
sett deg ned og hør. 

Ukjent forfatter. 
 
Tiden går ufattelig fort og jeg går inn i 
mine siste måneder som OM i Loge 
Navigare. Det har vært en fin og 
lærerik periode. Jeg har vært så heldig 
å ha et embedskollegium som har 
utført oppgavene langt utover det som  
 
kan forventes. 
 

I tillegg så tror jeg vi har gjort 
hverandre gode. Det er det som gir 
utvikling og det er det som gir trygghet 
og trivsel. Tusen, tusen takk. 
Jeg vil også takke alle søstrene som har 
bidratt på hver sin måte, det være seg 
privatnevnden, mat-gruppene og alle 
søstrene som har bidratt til at loge -og 
etter-møtene har fått det innhold som 
er grunntanken i vårt loge-arbeid. Jeg 
vil også takke for det store fremmøte vi 
har hatt på våre logemøter. Det gir 
inspirasjon til loge-arbeidet.  Ingen 
kjede er sterkere enn det svakeste 
ledd. 
Tilslutt vil jeg ønske den nye OM og 
hennes embedskollegium lykke til i de 
neste 2 årene. 

Med søsterlig hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Bjørg Gundersen, OM                                                                                          

 
Sosialaften 
Møtet vårt den 08.03 var Sosialaften. 
Søstrene møtte nesten fulltallige 
denne kvelden og flere hadde   med 
seg gjester. 
 

Søstrene fikk også bryne seg på en quiz 
 

Vi fikk servert nydelig kyllingsalat med 
rundstykker til, og til kaffen ble det 
servert hjemmebakte kaker. 
Gevinstene var mange, og det ble solgt 
mange lodd. 
Utlodningen innbrakte vel elleve tusen 
kroner, midler som vi kan dele ut til 
gode formål. 
Nevnd for utadvendt arbeid la ned et 
stort arbeid denne kvelden. Mange 
takk til dere for jobben dere gjorde.  

 
Nye søstre. 
22.03.2017. fikk 116 Navigare to nye 
søstre.  Åse Salvesvold og Grete Alice 
Andersen. 

 
Åse Salvesvold og Grethe Alice Andersen 

 
Hjertelig velkommen til oss i Loge 116 

Navigare 

 
 

 
 
 
 
 

Gradspasseringer. 
22.02. To søstre fikk Den Høye 
Sannhets Grad. Ingrid Nærø og Marit 
Lunde. 

Ingrid Nærø og Marit Lunde. 
 

Runde år: 
28.06. Randi Østebømyr 70 år 
15.08. Vigdis Sonesen Thorbjørnsen. 
60år 
19.08. Sissel Marie Skagestad. 75 år 
09.09. Reidun Siversen 75 år. 
Gratulerer! 
---------------------------------------- 
Sommerturen onsdag 7 juni 
Sommerturen går i år til Furøya,  den 
vakre øya ute i Tvedestrandsfjorden. 
Der vil det bli bespisning i 
restauranten, og det legges opp til en 
liten rusletur  på øya, dersom været 
tillater det. 
Det vil bli mer informasjon  om  turen 
på logemøtene i mai, og det vil bli lagt 
ut påmeldings-skjema til turen.. 

 
Furøya restaurant 

------------------------------------------------------------ 
 

Jeg skal snart si takk for meg, . peioden 
som UM er staks over. 
Jeg vil takke dere alle for godt 
samarbeid, takke for der er så mange 
ja- søstre i vår loge, 
Ønsker dere alle en riktig 
GOD SOMMER. 
Hilsen i V.K og S. Aud Angelstad.UM 
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Loge nr. 61 Terje Vigen 
 

Dødsfall 
Vår gode bror Rolf Stiansen, født 7. 
des. 1935 døde 16. mars 2017. 
Han var en trofast bror som møtte så 
ofte han kunne. Han døde fredfullt i 
sitt hjem med sin kone og Rebekka 
søster Janne Magelssen ved sin side. 
Brødrene i Loge 61 Terje Vigen 
kondolerer og ønsker Janne alt godt for 
fremtiden. 

 
Rolf Stiansen 

 
Bisettelsen ble holdt i en stappfull 
Barbu Kirke tirsdag 28. mars og 
seremonien var særdeles rørende. 
 
Jubilanter 
Vel overstått:  
01.03: Oddvar Egil Haugen 65 år 
11.04: Jonny Lystvedt 65 år 
24.04: Trond Ivar Moen 65 år 
 
Kommende: 
21.05: Rainer A. Domogalla 60 år 
24.06: Ivar Haaland, 85 år 
08.08: Joleif Olsen, 70 år 
25.08: Knut Øyvind Wahl, 75 år 
08.09: Helge Lyngstad, 75 år 
14.09: Arnt Øyvind Eikheim, 70 år 
23.09: Håkon Olav Larsen, 75 år 
 
 

Møter 
 
15.02.2017 ≡+ G 
(Oppmøte: 40 stk.) 
Bror Willy Berg Jacobsen ble opphøyet 
i Den Høye Sannhets grad. En meget 
flott seremoni og en stolt bror. 

 
Om Petter Wold, Nye bror av DHS-grad Willy 

Berg Jacobsen og fadder Reidar Helge Granerud 
 
01.03.2017 O Venneaften 
(Oppmøte: 41 stk.) 
Det møtte 3 potensielle brødre til 
denne venneaftenen. 
Ryktene vil ha det til at i hvert fall 1 av 
disse ønsket medlemskap og blir 
antageligvis tatt opp på det første O+ 
møtet til høsten. 
 
15.03.2017 =+ 
(Felles m/Loge 128Lyngør) 
(Oppmøte: 26 stk. fra loge 61 Terje Vigen) 
Et særdeles flott møte med smekkfull 
logesal. Plassen til tross så 
gjennomførte CM med sine 
medhjelpere en meget fin seremoni. 
Det var også flere som hadde positive 
bemerkninger til musikkansvarliges 
kunstneriske frihet. 
Et flott taffel med utmerket mat ble 
servert av dyktige servitører med en 
fantastisk evne til å smyge seg mellom 
bord og stoler som om de ikke hadde 
gjort annet. 
Loge 61 Terje Vigen forfremmet 2 
brødre til DEK-grad. 

 
Nye brødre av DEK-grad Geir Sigbjørnsen og 

Johannes Mjåland 
 
05.04.2017 O 25 Ve.Ju 1.N G 
(Oppmøte: 44 stk.) 
Vår gode bror Petter Bertin Stiansen 
mottok juvel for 25 års trofast 
medlemskap. Seremonien var meget 
flott gjennomført og det skulle bare 
mangle når det var Petter Stiansen 
som ble tildelt juvelen. Vi gratulerer! 

 
OM Petter Wold, 25 års veteran Petter Stiansen 

og Eks OM Lasse Svendsen 
 
19.04.2017 O Arb. Møte 2. N 
(Oppmøte: 46 stk.) 
Dette ble et langt arbeidsmøte. Vi 
hadde avstemning om forfremmelser, 
3 ballotter og 2. gangs nominasjon av 
embetsmenn og nemder. 
I tillegg gjennomførte vi oppfriskning i 
livredning og evakueringsøvelse. 
 
Embetsmenn som stiller til valg etter 
2. gangs nominasjon er følgende: 
Storrepr Storrepr Jan Petter Røinaas 
OM UM Bjørn Haagen Andersen 
UM CM Rainer A. Domogalla 
Sekr Robert Høyesen 
Skattm Karl Gustav Thorkildsen 
CM Eks OM Torgeir Boye 
 
Nemd for omsorg 
 

Nemda ønsker snarest navn på syke 
brødre eller brødre som er borte fra 
møter over lengre tid. 
Medlemmer 
Eldrup A Hansen Tlf. 98823271 
Petter Stiansen Tlf. 92262720 
Rainer Domogalla Tlf. 41201981 
Tor Martin Reiersølmoen Tlf. 90748056 
Sigmund Dale Tlf. 91791555 
Oddvar Vistad Tlf. 90546845 
 
Møteprogram våren 2017 
Onsdag: 
03.05 19:00 =+ V 
(Besøk fra Loge 56 Silkeborg) 
 
Lørdag: 
27.05 17:00 Sosial aften 
(Invitasjon kommer straks) 
 
Onsdag: 
31.05: 19:00 O+ G 
(3 nye brødre skal innvies) 
 
Møteprogram høsten 2018 
Onsdag: 
06.09 19:00 ≡+ G 
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Loge 98 Henrik Ibsen 
 

Bror Edvard Martin Terkelsen 
døde 6.3.2017 nær 81 år 

 
 
Her følger utdrag av OM tale i 
kirka: 
Det var en utrolig trist beskjed å få 
mandag den 6.mars om at vår bror 
Edvart Martin Terkelsen hadde gått ut 
av tiden.  Det er alltid trist når noen 
forlater oss. 
Edvart var medlem i Odd Fellow 
Ordenen i Loge 98 Henrik Ibsen. 
Og vi i Odd Fellow har en broderkjede 
som vi knytter over hele verden hvor vi 
står skulder ved skulder. Edvart var 
medlem i denne kjeden. Han ble 
innlemmet i denne kjeden 22.4.2003, 
og så gikk han altså ut mandag den 
6.3.2017. Han var medlem i Loge nr. 98 
Henrik Ibsen i nesten 14 år. 
Edvart Martin Terkelsen var en fin og 
verdig representant for Odd Fellow 
Ordenen. Jeg tror også at han 
stortrivdes i vårt logefellesskap. For 
noen år siden så fikk han en sykdom 
som ikke jeg skal prøve å uttale, men 
det gikk utover synet til Edvart. Han 
hadde rett og slett problem med å 
holde øynene oppe. Da han på et av 
våre møter kom bort til meg og sa: «I 
dag trodde jeg at jeg måtte la vær å 
komme på møte, kan jo ikke se noe, 
men så tenkte jeg at nei, det var 

akkurat nå jeg trenger Logen,» slik var 
Edvart. Han møtte så ofte han kunne. 
Det var gjennom Edvart jeg alltid fikk 
de gode tilbakemeldingene og det gjør 
godt. Vi blir vel aldri så store at ikke det 
gjør godt med gode tilbakemeldinger. 
Det ble for meg en ganske uvirkelig dag 
etter at jeg hadde fått beskjeden om at 
Edvart var død.. På tross av Edvards 
plager, så ble det uvirkelig.  
En bror etterlater seg så mange gode 
minner, disse vil fortsette å leve blant 
oss. Livets verdi måles ikke i antall 
dager og år. 
Vi kan ikke føye dager til våre liv, men 
vi kan føye liv til våre dager. 
Når sannhetens lys skinner, når 
kjærlighetens lue brenner, når renhet 
og brodersinn bor i hjertet, og troskap 
løfter ansvaret for vår neste i oss, da 
har vi benyttet tiden vel. 
På vegne av brødrene i Loge nr. 98 
Henrik Ibsen, vil jeg legge ned en enkel 
krans av friskt granbar, og vil med 
dette lyse fred over Edvart Martin 
Terkelsens gode minne. 
 
Fødselsdager – runde år 
25 år Kjell Håkon B. Kvinlaug 24.6. 
50 år Allan Mathiesen 14.8. 
70 år Ådne Olav Gundersen 15.8. 
85 år Børge A. Thorsen 21.8.  
Vi gratulerer! 
 
Det Gode Vennskaps grad 
21.2. 
Geir Martin S. Thorsen 
Kjell Håkon B. Kvinlaug 
 
 
Det Gode Vennskaps grad 
18.4. 
Tor Helge Olsen 
Jan Steinar Degn 
Torgeir Skodde 
 
Den Gyldne Leveregels grad 
4.4. 
Per Martin Strand 
Arve Kolstø 
 
Terminliste 1. halvår 2017 
02.05. O + G 2. N 
17.05. 17. mai treff på huset 
23.05. O ≡ + G V 
11.06. Sommertur 
 
 

Terminliste 2. halvår 2017 
05.09. O EI G 
19.09.  Venneaften 
25.09.  Arbm. Fd. Felles m. ☐ 152 

Fjære. NB! Mandag 
28.09. Kurs nye EM, kl.18-22 i 

Arendal. Møteplikt 
03.10. ＝＋  
17.10. ＝＋ 
07.11. Minne ☐ felles m. ☐127 

Gabriel Scott og ☐ 152 Fjære.  
21.11. －＋ 
05.12. Ο＋G 
19.12. ≡＋G 
 
Landssaken 
Vi satser på å få inn kr. 1000 pr 
medlem i løpet av to år, ved å sende 
giro på kr. 250 til alle i april og oktober 
2017 og 2018. 
Første giro er sendt ut. 
På vårt arbeidsmøte 21. mars fikk vi en 
fyldig og flott informasjon om 
Redningsselskapets virksomhet og 
oppgaver. Vi hadde besøk av Halvor 
Rismyhr, Regionsleder - Region Sør, 
som gav oss en fin presentasjon, og vi 
ser på denne organisasjonen som 
særdeles viktig for sikkerheten på 
sjøen og da føler vi det er lett å støtte 
Landssaken fremover med en 
tusenlapp, - og kanskje vel så det? 
Husk også at du får 24 % 
skattefradrag… 
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Loge nr. 107 Torungen 
 

VeJu 50 den 20.2.2017  
Møtet var tilegnet 50-års veteranjuvel 
for Eks DSS Jan A Nilsen. Det var 
mange som ville hedre vår bror denne 
kvelden. Det kom brødre fra: 28 Agder-
siden, 57 Fidelitas, 152 Fjære, 127 
Gabriel Scott, 128 Lyngør, Storlogen og 
61 Terje Vigen. Totalt var vi 104 brødre 
tilstede, hvorav 44 brødre fra egen 
loge. Bror Dep. Stor Sire Geir Småvik 
sto for en flott og høytidelig seremoni i 
salen, og hadde brødrene Randulf 
Meyer, Sigurd Holthe, Arne Mosberg 
og Tom Schulz som sine medhjelpere 
på de andre stolene og som Stor 
Marshall.  

 
Foran fra v: Dep. Stor Sire Geir Småvik, Eks DSS Jan A Nilsen, 
Spes. Dep. Stor Sire Randulf Meyer. Bak fra v: Eks DSS Tom 

Schulz, Eks DSS Sigurd Holthe, OM Per J Jørgensen og Eks OM 
Arne Mosberg. 

Jubilanten hadde bestemt menyen for 
brodermåltidet: Indrefilet med tilbehør 
og hjemmelaget karamellpudding.  Ser-
veringshjelp fra andre loger, med bror 
Bjørn Willy Lynne Karlsen med sine 
hjelpere på kjøkkenet, sørget for at 
brodermåltidet ble en flott opplevelse. 
Først taler var bror Dep. Stor Sire Geir 
Småvik, som ville hedre en 
hedersmann med en enorm 
merittliste. Neste taler var vår OM Per 
Jetlund Jørgensen, som blant annet 
delte ut veteranjuvelen i miniatyr. Så 
fulgte bror OM Arne Solheim fra 98 
Henrik Ibsen, Fung. Eks OM Lasse 
Svendsen og bror John Friis Jacobsen 
fra 61 Terje Vigen som hadde ordet og 
hedret vår jubilant. Neste taler ut var 
vår jubilant, som hadde mye å fortelle 
om fra da han startet sitt logeliv frem 
til i dag. Jubilanten ønsket et innslag på 
saxophone under seremonien i loge-

salen, og dette ble besørget av UM Per 
Rosmo.  Visegruppen Østre Gab hadde 
noen sanger i kjelleren før seremonien 
i logesalen. Bror Spes. Dep. Stor Sire 
Randulf Meyer takket for broder-
måltidet. Han avsluttet med en god 
historie, og taffelet ble med dette 
hevet. 

Logemøte den 6.3.2017 
Møtet var tilegnet Den Høye Sannhets 
grad for bror Ole Tom Tjuslia. Det 
møtte 37 brødre for å overvære den 
flotte seremonien. Meny for møtet var 
lettsaltet torsk m/tilbehør. Bror Stor-
repr. Christian Grundesen var første 
taler, og overbrakte brosjyre om leiren 
til vår resipient. Bror Eks OM Olav 
Brottveit talte til resipienten og bl.a. 
takket for at han hadde vært flink til å 
møte på logemøtene. Vår resipient 
takket i sin tale for tilliten. Taffelet ble 
avsluttet ved at bror Kurt Hellevik 
takket for maten. 

Logemøte den 20.3.2017 
Logemøtet var tilegnet gradspassering 
til Den Edle Kjærlighets grad for bror 
Jan Gilbert Vehusheia. Det var 49 
brødre som overvar den flotte 
seremonien. Meny for brodermåltidet 
var svinestek med tilbehør. Første taler 
var fadder Torjus Siring, som i sin tale 
kom inn på viktigheten av å møte så 
ofte man kan. Vår resipient takket i sin 
tale for tilliten Bror John Heien minnet 
om neste seniortreff, denne gang kino 
med: «Kongens nei». Taffelet ble hevet 
etter at bror Henry E Nikolaisen takket 
for maten. 

Logemøte den 3.4.2017 
Møtet var tilegnet opptagelse for 
Tommy Gjerland og Rune Vindvik. Det 
var 54 brødre som overvar den flotte 
seremonien. Meny for brodermåltidet 
var lettsaltet torsk med tilbehør. Den 
første taler for kvelden var bror Eks 
OM Olav Brottveit. Han ønsket 
resipientene velkommen til vår loge. 
På vegne av resipientene talte bror 
Tommy Gjerland, som takket for tilliten 
og hadde forventinger knyttet til hva 
de skulle oppleve videre i logen. Bror 
Storrepr. Christan Grundesen 
overrakte jakkenålen med de tre 
kjedeledd. Taffelet ble hevet ved at 
bror Lars R Yttrelid takket for maten. 

 
Tommy Gjerland 

 

 
Rune Vindvik 

Logemøte den 6.4.2017 
Logemøtet var tilegnet gradspassering 
til Det Gode Vennskaps gra for en bror 
i loge 57 Fidelitas. Vi var 13 brødre som 
dro sammen i minibuss til Skien denne 
kvelden. Det ble en flott seremoni i 
logesalen. Tradisjonen tro, ble det til 
brodermåltidet servert svinesnitsel 
med tilbehør. OM Rolf Haugen holdt 
første tale. Han refererte til en 
undersøkelse blant yngre brødre, 
hvordan de trivdes i logen, og hva som 
evt. ikke er så greit. UM Per Rosmo 
takket for maten. Østre Gab 
underholdt med sjantis mv. etter 
brodermåltidet En flott tur til Skien – 
igjen! 
Hendelser i vårterminen: 
Invitasjon til vår sommerfest på Buøya 
ved Eydehavn den 27.5.17 sendes ut i 
disse dager. Husk å evt. melde 
deg/dere på – dette er viktig på grunn 
av mengde mat som skal serveres. 
 

Terminliste høsten 2017: 
04.09.2017 19:00   EI Galla 

18.09.2017 19:00      

02.10.2017 19:00 
 ≡+   Galla 

16.10.2017 19:00   25VeJu Galla 

06.11.2017 19:00   -+   

20.11.2017 19:00   O  M  
04.12.2017 19:00   O+  Galla 

09.12.2017 19:00    
Julefest 
m/damer 

NB: 
Lørdag 

18.12.2017 19:00    25VeJu Galla 
15.01.2018 19:00    Instruksjon  

Bursdager – runde tall: 
11.05.2017 Bjørn W L Karlsen        70 år 
12.05.2017 Geir Krøger             60 år 
26.06.2017 Jan A Nilsen             80 år 
13.07.2017 Martin Knutsen            90 år 
17.09.2017 Aksel Tønnevold           60 år 
24.09.2017 Fritz Steller                    80 år 
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Loge nr. 127 Gabriel Scott 
Møte 15.02.2017 
I møte 15.02.2017 ble det gjennomført 
enn innvielse av brødrene Jan Arne 
Robstad og Robert Støle Johannessen. 
Møtet ble gjennomført på en stilfull og 
verdig måte. Gradsspillet ble 
gjennomført på en eksemplarisk måte. 

 

 
Jan Arne Robstad 

 
Robert Støle Johannessen 

 

Møte 01.03.2017 
I møte 01.03.2017 ble det foretatt en 
gradspassering. Tony Jørstad ble 
forfremmet til Den Gode Vennskaps 
grad. Seremonien ble gjennomført 
med stil og verdighet. Gradsspillet ble 
som vanlig gjennomført på en flott 
måte. 

 
Tony Jørstad 

 
Møte 05.04.2017 
I møte 05.04.2017 ble det gjennomført 
innvielse av brødrene Bjørnar Aasheim 
og Trond Frøyna. Det ble en flott 
seremoni som ble gjennomført med 
stil og verdighet. Gradsspillet ble 
gjennomført og en eksemplarisk måte.  

 
Bjørnar Aasheim 

 
Trond Frøyna 

 

Nominasjonsnevndens forslag til valg 
for perioden 2017 – 2019 ble lest opp 
av OM Torstein Wille. 
 

Møte 19.04.2017 
I møte 19.04.2017 ble det gjennomført 
en gjenopptagelse av bror Olav 
Stangeby Nilsen i vår loge. Han 
kommer opprinnelig fra loge 89. 
Skagerak. 

2.gangs nominasjon ble gjennomført. 
Ingen nye forslag var fremkommet. 
I tillegg ble det gjennomført en 
gradspassering av brødrene Geir Johan 
Clausen og Jostein Byberg. Seremonien 
ble gjennomført med stil og verdighet. 

 
Geir Johan Clausen 

 
Jostein Byberg 

 
Dødsfall 
Vår bror Nils Fredrik Hagner gikk bort 
fra oss den 27. mars 2017. Vi vil 
minnes Nils Fredrik for den 
hedersmann han var for oss. 

 
Nils Fredrik Hagner 

 
Vil ønske logens brødre en 
RIKTIG GOD SOMMER. 

Torbjørn Thorsen 
UM 
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Loge nr. 128 Lyngør 
 
Vi gratulerer: 
  

            07.06 Ole Petter Pettersen     70 år 
            12.06 Bjørn Larsen                     55 år 
            19.06 John Arne Dahl       80 år 
            23.06 Asbjørn Angelstad           70 år 
             03.07 Knut Ivar Christensen      60 år 
            16.07 Stein Roger Fiskum     50 år          
            23.07 Bernt Johan Pettersen     75 år 
   

 
 
  Gradspasseringer   

 
Gunnar Hurv 
15. Mars 2017 
Den Edle Kjærlighetsgrad 
 

 
Svein Erik Damsgaard 
19.April 2017 
Den Gode Vennskapsgrad 

               Venneaften 
Onsdag 1.mars var det duket for årets 
venneaften.  
Det møtte opp 49 brødre og 5 spente 
gjester. 
Etter et kort møte for brødrene, 
ble våre gjester ført inn og fikk en kort 
og god innføring i Odd Fellows historie, 
Ideologi og hva 
 vi ellers driver med. 
Vi fikk på ettermøte servert en enkel 
gryterett, før det var kaffe,  
Qviss og god stemning i salongen. 
Våre gjester så ut til å føle seg godt 
mottatt, og det ble skrevet  
tre søknader om medlemskap.            
     
         *       *      *       * 
Noen av dine brødre kan ha 
brukt for deg! 
Kontakt nemnd for omsorg når du vet 
at noen av våre brødre er syke eller 
trenger støtte. 
 
 
Vi vil oppfordre våre brødre til å ta 
kontakt med nemnd for  
 
 
Det er viktig at ingen føler seg  
glemt av Logen. 

          
Logemøte 5. april  
Alt til inntekt for landssaken. 

 
 

         Det smakes 

 

         Bacalaogjengen 

 

 

 
Hele 56 brødre møtte frem til møte 
5.april hvor fem av våre brødre hadde 
gått sammen og laget bacalaoaften. 
Drikke ble sponset av en bror. Og bror 
Dag Øvernes slo til med ti flotte kaker. 
All sag av mat og drikke, 
 ca 12000, gikk uavkortet til 
redningsselskapet.  
En stor takk til brødrene Bjørn 
Jacobsen, Ole Pettersen, Jon Eirik 
Johansen, Rune Johansen, Asbjørn 
Reiersen, Arne Aas og Dag Øvernes. 
 
     Sommeravslutning 17/6 
 

 
 
Også i år stiller Aud og Egil Arnt sin  
 flotte plass på Lisle odden, Gjeving til 
disposisjon. Vi håper å  
kunne gjenta fjorårets suksess, flott 
vær og feststemte brødre med følge. 
 
Terminliste Høsten 2017 
06.09 Embetsinstallasjon 
20.09 0+ G 
28.09 Kurs for nye embedsmenn  
 I Arendal. Kl. 18.00 
04. 10 =+ 
18.10 Arb.møte Felles m/Colin                                

Archer i Tv.strand 
01.11 Veteranjuvel 
15.11 Minneloge 
06.12 =+ 
20.12 Julemøte. Felles med Fjære 
03.01 - + 
Alle logemøter åpner i O-grad kl.1900. 
 

 
 

 

Nemnd for omsorg: 
John Are Nor. 
Tlf. 95946379/ 37165291 
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Loge nr. 135 Mærdø 

 
Venneaften 21 februar.            
Ble avholdt med 5 inviterte gjester. 
Dette resulterte i 4 søknader. Det ble 
en hyggelig kveld. Invitasjon til opptak 
er sendt, planlagt innvielse 23 Mai. 

Gj
estene fra venstre; Nils Inge Øyna, Øyvind Jomås, 

Tomas Liane Støkka,  Trond Berli og Finn Åge 
Tjøstolfsen. 

 

Innvielser                                                          
21 mars ble Sigmund Leiros innviet i en 
fin og verdig seremoni. Velkommen 
nye bror.  

 
Sigmund Leiros 

 

Gradpasseringer.                                                                                      
Under vårt fellesmøte med vår 
venneloge Høgenhei 7mars ble bror 
Arne Jensen tildelt Det Gode 
Vennskaps grad. Gratulerer. 

 
Arne Jenssen 

 

Gratulerer til Brødrene Åge Hanstad, 
Henrik Lund Sørensen,                                  
Thor Arvid Thorsen Kurt Eckholdt som 
ble tildelt Den Edle Kjærlighets Grad 
4april.                

Fra venstre; Åge Hanstad, Henrik Lund Sørensen, 
Thor Arvid Thorsen                                                   
og Kurt Eckholdt. 

 

Den Høye Sannhets Grad.                   
Ble tildelt Brødrene Frank Eddy 
Johansen og Kjetil Songe 18 april. 
Gratulerer. 

 
Frank Eddy Johansen. 

 

 
Kjetil Songe 

60 år 3 januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Gratulerer Bror Geir Skyttemyr. 

 

50 År 1. mai 

.    
Gratulerer bror Øyvind Mossing 

 
Første gangs nominasjon                                                                  
Valgte Embedsmenn:                                                                                                                                                                                                                   
OM: Per Øystein Eik,  
UM: Tom Arild Sell,  
Sekr.: Edgar Larsen 
Skm: Arne Martin Torbjørnsen.  
CM: Øyvind Mossing.                                         
 
Valgte Nevnder: 
Finansnevnd:                                                                         
Geir Skyttemyr Leder.                       
Odd Jacobsen.                                          
Svein Arne Slokvik.                       
Nevnd for hjelp og støtte.                         
Geir Skyttemyr,                             
Øyvind Mossing                               
Tom Espedal                                    
Edgar Larsen                                          
Arne Martin Thorbjørnsen          
Nevnd for styrkelse og ekspansjon.                            
Tom Benkestok Schulz  
Kasserer Kai Salvesen,  
Varamedlem Alf Jørgensen.  
Medlem Nils Olav Stensrud,  
Leder Olav Halvorsen                                             
Nominasjonsnevnd                          
Roar Gunnar Heen Sekretær.             
Kai Salvesen, Varamedlem.             
Rune Sørensen.                                 
Svein Arne Eikevoll.                          
Tom Espedal Leder.                           
Dag Bjørn Jensen.                                                                    
Revisjonsnevnd.                                                          
Oddbjørn Jensen.                                                                                    
Torleif Nordmyr.                                                                                  
Kjell Jacobsen. 
 

Betalingsterminal.                                                    
Det blir ingen fellesterminal for 
kredittkort betaling. En loge har kjøpt 
inn sin egen, de har kjøpt et system 
som kalles «IZETTLE» Da kjøpes det en 
egen terminal og nettbrett, som brukes 
gjennom nettilkoblingen på huset. 
Kostnadene ved bruk er 2.75% av 
beløpene, prosenten går ned ved visse 
beløps-grenser. Blir muligens innført til 
høsten. 
 

Gjenstående møter våren 2017             
Alle møter åpnes i 0 grad           
02.05 -+ 2N                                                          
23.05 O+ NV                              
09.06 Sommerfest m / følge   
05.09 Arbm.                                
19.09 EI G                                                                    
Merk endringene i terminlista. 
 
God Sommer til alle.          
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Loge nr. 152 Fjære 
Nytt fra Sekretæren: 
 

Gradspasseringer: 
 

John Gunnar Grødem mottok Den 
Høye Sannhets Grad den 27. mars 
2017 
 

 
John Gunnar Grødem 

 
Per Øyvind Erlandsen mottok Den Edle 
Kjærlighets Grad den 24. april 2017 

 
Per Øyvind Erlandsen 

 

Jubilanter: 
 

50 år: 
12/05/2017 Trygve Jakobsen 
26/08/2017 Geir Nerbø 
60 år: 
18/07/2017 Jan Ove 

Øyjordsbakken 
 

Vi gratulerer  

 
UMs spalte: 
Som bror OM nevner i sin spalte i 
denne utgaven av Terjenytt har vår 
loge hatt utfordringer med 
rekrutteringen. For å lykkes med dette 
må også det indre liv fungere. Men 
både trivsel og rekruttering må gå 
hånd i hånd. Vi har derfor jobbet med 
å se på tiltak som skal gi økt trivsel, og 
dermed forhåpentlig også økt 
oppmøte, som igjen bidrar til at 
brødrene ønsker å invitere potensielle 
søkere. 
En utsendt spørreundersøkelse gir 
embedskollegiet verdifulle innspill til 
det videre arbeidet, både mht 
gjennomføring av møtene i logesalen, 
samt ettermøtene.  
Vi har allerede innført verbal forrett, 
oppgaven som toastmaster forsøkes 
delegert (når det er anledning til det), 
og vi har begynt å dekke ett stort 
langbord når vi ikke har galla-møter.  
Det etterlyses også mer tid til 
underholdningsinnslag som del av, 
eller etter brodermåltidet. I svarene fra 
spørreundersøkelsen etterlyses mer 
sang og musikk, informasjon om 
etikette, foredrag, reiseskildringer, 
vinsmaking (og selvfølgelig 
ølsmaking?), mer tid til å prate, oftere 
utlodning, quiz mv. 
Alt dette vil det nå bli jobbet videre 
med, og logens egne brødre vil 
inviteres til å bidra i tiden fremover. Vi 
vil også se på terminlisten, slik at andel 
arbeidsmøter økes, og dermed også 
plass til mer av det som beskrives over.  
Til slutt: Takk til alle som har stått på 
for logen og med gjennomføring av 
brodermåltider og ettermøter i 
perioden som har gått. Ingen nevnt – 
ingen glemt.   

Geir Hovind 
UM 

OMs hjørne 
Gode brødre! 

«No livnar det i lundar, no lauvast det i 
lid, den heile skapning stundar no fram 
til sumars tid» Elias Blix 1875 

 

Vi er inne i, etter min mening, den 
fineste årstiden, naturen våkner til liv, 
det blir grønt og det blomstrer. Dagene 
blir lysere og lengre. 

I loge sammenheng er vi på 
oppløpssiden for denne valgperioden, 
og i løpet av den neste måneden skal vi 
velge nytt Embedskollegium for den 
neste toårs perioden. I denne 
forbindelse vil jeg benytte anledningen 
til å takke sittende Embedskollegium 
og øvrige Embedsmenn, de som har 
sittet i nevnder, og eller alle brødre i 
Loge 152 Fjære for support og støtte 
gjennom min periode som OM. Det har 
vært en lærerik periode for min del, og 
det har ikke alltid vært like lett å nå de 
målene en har satt seg, noe av det som 
vi har slitt med er rekruttering, ikke det 
at vi ikke klarer å få med nye brødre, 
men ofte har det vært to steg frem, og 
ett tilbake. Medlemsutvikling er viktig 
med tanke på det indre liv i logen. 
Gledelig nytt i denne forbindelse er at 
vi den siste tiden har mottatt fem 
søknader om opptak i Loge 152 Fjære, 
noe som gjøre at det nye 
Embedskollegiet får en super start, 
men likevel er det viktig at vi ikke lener 
oss tilbake og hviler på laurbærene, vi 
må fortsette vårt arbeide med å 
rekruttere nye brødre. 

Til slutt vil jeg takke for meg, og ønske 
det nye Embedskollegiet, lykke til i sitt 
arbeide. Jeg ser frem til fortsettelsen! 

Aller sist vil jeg benytte anledningen til 
å ønske hver enkelt av dere, og deres 
nærmeste, en riktig god sommer! 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
Geir Nerbø 
OM  
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Ør merke oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godt utvalg av livkjoler - smokinger og 
mørke dresser.              Du finner oss  

innerst i Pollen vis a vis Nordea/Kanalplasen 
                      CORNER 

Kirkegaten 5           4841 ARENDAL 
TLF 37099941                           MOB 91797530 

 

 
 
                                                                        
                                                                      Solbakken 
                                                            v/Moltemyr skole 
                                                                       Arendal      
KÅRE    VATNE – TLF: 37 02 48 13 OLAV VATNE – TLF: 37 02 13 90 

Entreprenør 
 

BJØRN RØISELAND 

 

Tvedestrand 
Tlf. 37162412 

Ny skjorte 
 

Du ringer, jeg bringer 
 

Jan Stangeland 
 

Mob.: 93617613 
 

         BEDRE RÅVARER 
            BEDRE SMAK        
Vi lager og leverer ferdige måltider til: 
Stevner,turneringer og andre typer        
                  arrangementer 

         Tlf. 37015166         til:www.ferdigmatas.no 
      Lapskaus.Gryterett.Laksesuppe.Komper.Frokost.Lunch 

 

 
Terjenytt Sommer 2017 

45. årgang 
Medlemsbladet for  

Odd Fellow Ordenen  
 Motta vennskap fra våre søstre 

Distrikt nr. 22 Aust-Agder. 
Bladet utgis 4 ganger i året: 

I februar, i april, i september 
og i november 

UM er redaktør 
for stoff fra sin loge. 

 

Hovedredaktør er 
OM Per Jetlund Jørgensen. 

 

Neste Terjenytt  
Vår 2017 kommer i sept.. 2017. 
Frist for innlevering av stoff fra 

enhetene er 14. sept.. 2017. 
Stoffet sendes:  Per J. Jørgensen, 

på  E-mail: 
terjenytt@outlook.com 
eller adr.: Furulunden 4,  

4844 Arendal.  

BRØDRENE 

Redaktørens lune hjørne, eller lederartikkel om du vil. 

 Våre logegrader: 
 
Troskapsgraden, der vi sverger troskap til logen, dens idealer og ritualer. 
 
Vennskapsgraden, der vi lover, både å gi og motta vennskap til og fra våre 
søstre og brødre. Vi lover støtte og å motarbeide bakvaskelse og baksnakking. 
Husk at den beste måten å snakke er til og ikke om. 
 
Kjærlighetsgraden, der vi lover vår nestekjærlighet til våre søstre og brødre, 
og lærer at kjærligheten er det viktigste, midterste, leddet i våre tre kjedeledd. 
Vi lover også at vår nestekjærlighet er likeså viktig utenfor som innenfor logen. 
 

Sannhetsgraden, der vi lover å være sann i all vår tale og all vår væremåte. 
Sannhetsgraden «avslutter» vår grunnopplæring i logesammenheng og vi 
stiller oss selv spørsmålet om vi alltid har vært like flinke i forhold til de løfter vi 
har avgitt. 
 
Og her er grunnessensen i vårt logeliv: Er vi, i vårt daglige liv, like trofaste mot 
de løfter vi har avgitt? Er våre gjerninger i tråd med de forpliktelsene vi har 
påtatt oss i forbindelse med våre gradspasseringer? 
 

La oss alle stoppe opp, og via en «brainstorm» analysere oss selv, og 
deretter gripe fatt i de svar som med sikkerhet dukker opp.  
I en slik selvransakelse vil man kanskje få aha-opplevelser som man 
kan dra nytte av. 

mailto:terjenytt@outlook.com
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Bookkeeper Agder AS Olav Brottveit 
                                                              Aut.regnskapsfører 

   Bedriftsrådgiving       Tlf./Fax 370 12 244 
   Regnskapsførsel       Mobil    959 30 276 
   Etablering                  E-post   olav@obokonomi.no 
   Kurs                          Adr.  Teknologiveien 1, 4846 Arendal 

 
 

 
 
                                                                          

  

      

Atl Grafisk  
AS 

 

Tlf 37 00 36 70 
Blødekjær 

Arendal 

                Myreneveien 21, 4847 Arendal | Telefon: 37009888 | Fax: 37009889 | Mobil: 93269880 |  
                 Epost: firmapost@badenett.no 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

         
 
 

Logeantrekk! 
Lagervare i Lillesand 

Jan Stangeland, Grøgårdsmyrveien 18 
Tlf. 37270187 – 936 17 613 

Livkjoler – Dresser – Smoking - Tilbehør 
 

 

Retur adresse: Furulunden 4, 4844 Arendal 

Til: 

Støtt våre annonsører 
De støtter oss 

Mandag – Fredag kl. 08.00-16.00     Lørdag stengt 
E-post: aksel@fjordsenteret.com      Fax: 37165430             

Storkiosk om sommeren                  
 

 

 

        Nils Terkelsen 
Bieveien 16, 4878 Grimstad 
Tlf: 37044402 
www.agdervet.no 

        

 Epost: harebakken@life.no    

  

 

Harebakken Senter 
4846 ARENDAL  

Telefon:   37015813           
Man–fre: 10.00–20.00                 

Lør: 10.00–18.00 
  
           

 

mailto:olav@obokonomi.no
mailto:firmapost@badenett.no
http://www.agdervet.no/
mailto:harebakken@life.no
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